
Wat zijn volgens onze studenten de 
grootste troeven van de opleiding  

Medische beeldvorming en radiotherapie?  
Ontdek hier de resultaten in cijfers. 

In de opleiding Medische beeld-
vorming en radiotherapie leggen 
we de nadruk op je talenten én je 
communicatieve vaardigheden. Dat 
doen we als volgt:

•  In het eerste jaar leer je naar jezelf 
kijken en ontdek je je sterke en 
minder sterke kanten.

•  In het tweede jaar neem je je ta-
lent verder onder de loep en neem 
je deel aan de tweedaagse TACO 

(TAlent en COmmunicatie). Daarbij 
ontwikkel je je talenten aan de 
hand van coachingsessies.

•  In het derde jaar zet je je talenten 
in tijdens je stage en de uitwerking 
van je bachelorproef.

•  Op het einde van je opleiding krijg 
je een talentkaart, een o®icieel 
document dat ongetwijfeld van 
pas komt bij toekomstige
sollicitaties.

Onze trajectbegeleiding staat open voor 
alle Odisee-studenten. Weet je niet goed 
hoe je het studeren moet aanpakken? Is 
het studieprogramma te hoog gegre-
pen? Valt de combinatie werk–studie 
je zwaar? Samen doen we er alles aan 
om een geschikte oplossing voor jouw 
persoonlijke situatie te vinden.

Vanaf het eerste jaar krijg je een talent-
coach toegewezen, die je studieproces 
op de voet volgt. Maar je krijgt natuurlijk 
ook de kans om zelfstandig je vaardig-
heden te oefenen in de skillslabs, buiten 

de lessen. En Odisee-docenten zijn heel 
toegankelijk: heb je nog wat uitleg nodig, 
dan bieden ze je met plezier een extra 
monitoraat aan.

Nog niet 100% zeker of Medische beeld-
vorming en radiotherapie je ding is? 
Geen probleem! Begin november orga-
niseren we een oriënteringsstage in onze 
skills labs. Zo maak je al vroeg kennis met 
je toekomstige werkomgeving. Blijkt de 
opleiding niets voor jou, dan heb je nog 
tot 30 november om je uit te schrijven en 
krijg je je leerkrediet  volledig terug.
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MEDISCHE BEELDVORMING EN RADIOTHERAPIE

Wat doen studenten Medische 
beeldvorming en radiotherapie als 
ze een rozijnenkoek krijgen? #3D

Wat doen studenten Medische 
beeldvorming en radiotherapie als 

Part of the job:  
steriel leren werken.
Part of the job: 
steriel leren werken.

De eerstejaars #medischebeeld-
vormingenradiotherapie leren 
bestralingsmaskers maken. 
Zo’n masker wordt gebruikt bij 
radiotherapie, om het bestra-
lingsgebied op af te tekenen en 
om het hoofd van de patiënt bij 
elke bestralingsbeurt in dezelfde 
positie te houden. #aldoende-
leren #trustyourskills
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Om het veilig te houden, 
schrijf tijdig in!

In de opleiding ga je snel van start 
met ioniserende straling. We leren 
je in het eerste semester hoe je 
daar veilig mee omgaat, niet alleen 
theoretisch maar ook in de praktijk. 
Je gaat dus bijna onmiddellijk aan de 
slag met verschillende toestellen in 
onze skillslabs om te ontdekken hoe 
verschillende parameters een e®ect 

hebben op de beeldkwaliteit. Omdat 
je e®ectief met straling werkt, ben je 
wettelijk verplicht om een personen-
dosismeter op te spelden telkens 
wanneer je in de skillslabs werkt. Die 
personendosismeter kun je enkel via 
een erkende instelling bekomen en 
daar zorgen wij als opleiding voor. 
Alleen moet je die dosismeter voor 
1 oktober bij de opleiding besteld 
hebben. Daarom is tijdig inschrijven 
de boodschap.
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